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I. Realizacja działań w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

I.1 Założenia budżetu 

Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata

2016-2023 zawarto z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 19 maja 2016 roku. 

Umowa określa następującą wysokość środków finansowych: 

Zakres wsparcia Wsparcie finansowe (w PLN)
Realizacja LSR 4 488 711,88 zł
Funkcjonowanie LGD 1 122 177,96 zł
Suma: 5 610 889,84 zł

I.2 Granty 
"Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław" –  podpisanie umowy nastąpiło

19 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W ramach projektu beneficjenci będą mogli

realizować  zadania  związane  z  aktywizacją  społeczno-zawodową  mieszkańców  miasta  Inowrocławia

zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym.  Projekt  jest  współfinansowany  z  Europejskiego

Funduszu Społecznego.  Z uwagi  na zmniejszenie  wysokości  wymaganego wkładu własnego z 15% do 5%,

umowę aneksowano. Obecna wartość projektu wynosi:

Wartość projektu: 3 307 486,25 zł (było: 3 696 602,25 zł). 

Dofinansowanie: 3 142 111,88 zł. 

Wkład własny: 165 374,37 zł (było: 554 490,37 zł). 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2023. 

Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem działań, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziało nabory na realizację  jednego projektu w trybie

konkursowym (dofinansowanie:  max. 1 346 600 zł), który będzie realizowany w latach 2020/2021 oraz 60

projektów grantowych (dofinansowanie na łączną kwotę: 3 142 111,88 zł). 

Po  uzgodnieniu  z  Urzędem  Marszałkowskim  w  Toruniu  ostatecznej  wersji  procedur  i  dokumentacji

konkursowej,  w dniu 17.10.2018 r.  Stowarzyszenie  LGD Inowrocław opublikowało  na  stronie  internetowej

LGD:  www.lgd.inowroclaw.pl  pierwsze  cztery  ogłoszenia  o naborach  na projekty grantowe.  Kolejne  cztery

ogłoszenia ukazały się w dniu 09.09.2019 r. oraz dwa ogłoszenia w dniu 03.08.2020 r. i jedno ogłoszenie w dniu

12.10.2020 r.

Poniżej opis ogłoszonych i zaplanowanych konkursów. 

PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD 

TRYB KONKURSOWY – ukazały się 2 ogłoszenia: 
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W  dniu  18.12.2019r.  Złożone  zostały  2  wnioski,  jednakże  beneficjent  dokonał  skutecznego  wycofania

wniosków. W dniu 06.04.2020r. wpłynęło 5 wniosków. Po dokonaniu weryfikacji i oceny wniosków, zarówno

przez  LGD,  jak  i  Urząd  Marszałkowski  w  Toruniu,  wyłoniono  do  realizacji  4  projekty.  Łączna  wartość

dofinansowania,  która została przyznana grantobiorcom wynosi 1 275 913,36 zł. Grantobiorcy w 2020 roku

podpisali z Urzędem Marszałkowskim WK-P w Toruniu umowy na realizację projektów.

Dofinansowanie – max. 1 346 600 zł

Rozstrzygnięcie konkursu – 25.11.2020 r.

Dofinansowanie  – 1 275 913,36 zł  (było:  max.  1  346 600 zł).  Pozostałe  środki,  po dokonaniu aktualizacji

zapisów w LSR, zostaną przesunięte na realizację projektów grantowych o charakterze społecznym.

Cel 1 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR

Cel  szczegółowy  1.1  –  Wzrost  aktywności  społeczno-zawodowej  i  przedsiębiorczości  mieszkańców

Inowrocławia Przedsięwzięcie  1.1.1  –  Działania  z  zakresu  aktywizacji  społeczno-zawodowej

Typ projektu z SzOOP – 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

w  zakresie  wdrożenia  rozwiązań  z  obszaru  aktywnej  integracji  o  charakterze  środowiskowym,  takich  jak:

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności

zawodowe i społeczne).

W ramach naboru zaplanowano osiągnięcie wskaźników:

1) produktu:

a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie –

115 osób;

b) liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  objętych  usługami  aktywnej

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 115 osób;

c) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze

zawodowym - 90 osób.

2) rezultatu: 

a) liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  poszukujących  pracy  

po opuszczeniu programu – 36 osób;

b) liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  pracujących  po  opuszczeniu

programu- 20 osób;

c) liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  u  których  wzrosła  aktywność

społeczna - 65 osób;

d) liczb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub

kompetencje po opuszczeniu programu - 63 osób;

e) wskaźnik efektywności społecznej – 40 osób;

f) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 20 osób.

Zrealizowano wszystkie nabory w ramach powyższego działania. Łącznie  przyznano  1  275  913,36  zł

dofinansowania na realizację 4 projektów konkursowych. Wsparciem zostanie objętych 115 osób. 

PROJEKTY GRANTOWE
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1) działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej (przewidujące efektywność zatrudnieniową)

Cel 1 – Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR

Cel  szczegółowy  1.1  –  Wzrost  aktywności  społeczno-zawodowej  i  przedsiębiorczości  mieszkańców

Inowrocławia

Przedsięwzięcie 1.1.1 – Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

Typ projektu z SzOOP –  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

w  zakresie  wdrożenia  rozwiązań z  obszaru  aktywnej  integracji  o  charakterze  środowiskowym,  takich  jak:  

) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności

zawodowe i społeczne).

Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:

1) produktu:

a)  liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  objętych  wsparciem  

w programie – 35 osób;

b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji  

o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 35 osób;

c)  liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  objętych  działaniami  

o charakterze zawodowym - 19 osób.

2) rezultatu:

a)  liczba  osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących  pracy  po opuszczeniu

programu – 8 osób;

b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu-  

5 osób;

c) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których wzrosła aktywność społeczna -

20 osób;

d)  liczb  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  które  podniosły  kwalifikacje  lub

kompetencje po opuszczeniu programu - 14 osób;

e) wskaźnik efektywności społecznej – 12 osób;

f) wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 5 osób.

OGŁOSZENIA O NABORZE:

1) Ogłoszenie Nr 4/G/2018/INO z dnia 17.10.2018 r. 

Złożono 1 wniosek, który przeszedł pozytywną weryfikację. 
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Projekt był realizowany od 01.04.2019 r. do 31.08.2020 r.

Dofinansowanie grantu – 149 903,00 zł. 

Projekt został rozliczony.

2) Ogłoszenie Nr 4/G/2019/INO z dnia 09.09.2019 r.

Na ogłoszenie nie wpłynął żaden wniosek.

3) Ogłoszenie Nr 4/G/2020/INO z dnia 03.08.2020 r. 

Złożono 1 wniosek, który przeszedł pozytywną weryfikację. 

Projekt przewiduje realizację działań od 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Dofinansowanie  grantu – 150 000,00 zł.

Łącznie ilość osób objętych wsparciem: 36.

2) działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe

Cel 2 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu

Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich

Przedsięwzięcie 2.1.1 – Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe

Typ projektu z SzOOP – 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

w  zakresie  wdrożenia  rozwiązań  z  obszaru  aktywnej  integracji  o  charakterze  środowiskowym  takich  jak:  

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje,

liderowanie, coaching rówieśniczy. f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Wnioskodawca w ramach  naborów planuje osiągnięcie wskaźników:

1) produktu:

a)  liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  objętych  wsparciem  

w programie – 150 osób;

b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji  

o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 150 osób;

c) liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie – 10 osób

2) rezultatu:

a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna –

84 osoby;
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b)  liczba  osób z  otoczenia  osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  u których  nastąpił

wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– 7 osób;

c) wskaźnik efektywności społecznej – 51 osób.

Przewidziano realizację 23 grantów łącznie. 

Dofinansowanie 1 grantu – max. 50 000 zł

OGŁOSZENIA O NABORZE:

1) Ogłoszenie Nr 1/G/2018/INO z dnia 17.10.2018 r.  

Wybrano do realizacji: 9 projektów grantowych

Dofinansowanie grantów na łączną kwotę – 438 077,17 zł. 

2) Ogłoszenie Nr 1/G/2019/INO z dnia 09.09.2019 r.  

Wybrano do realizacji: 6 projektów grantowych

Dofinansowanie grantów na łączną kwotę – 287 367,20 zł.

3) Ogłoszenie Nr 1/G/2020/INO z dnia 03.08.2020 r.  

Wybrano do realizacji: 8 projektów grantowych

Dofinansowanie grantów na łączną kwotę – 395 125,78 zł.

Zrealizowano wszystkie nabory w ramach powyższego działania.

Łącznie przyznano 1 120 570,15 zł dofinansowania na realizację 23 projektów grantowych.

3) działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów

lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

Cel 2 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu

Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich

Przedsięwzięcie 2.1.2 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Typ projektu z SzOOP – 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej 

i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. 

) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:

1) produktu:

a)  liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  objętych  wsparciem  

w programie – 270 osób;
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b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji  

 charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 270 osób;

c) liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie - 10 osób.

2) rezultatu:

a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna -

152 osoby;

b)  liczba  osób z  otoczenia  osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  u których  nastąpił

wzrost  wiedzy  lub  umiejętności  w  zakresie  wspierania  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem

społecznym - 7 osób;

c)  liczba  animatorów  lub  liderów  lokalnych,  która  uzyskała  wsparcie  z  EFS,  świadcząca  lub  gotowa  do

świadczenia usługi po zakończeniu projektu – 7 osób;

d) wskaźnik efektywności społecznej – 92 osoby.

Przewidziano realizację łącznie 34 grantów. 

OGŁOSZENIA O NABORZE:

1) Ogłoszenie Nr 2/G/2018/INO z dnia 17.10.2018 r.  

Wybrano do realizacji: 8 projektów grantowych

Dofinansowanie grantów na łączną kwotę – 391 535,00 zł. 

2) Ogłoszenie Nr 2/G/2019/INO z dnia 09.09.2019 r.  

Wybrano do realizacji: 11 projektów grantowych

Dofinansowanie grantów na łączną kwotę – 504 308,41 zł.

Zaplanowano ogłoszenie kolejnego naboru: na I kwartał 2021 rok (15 grantów) na łączną kwotę dofinansowania

728 874,22 zł.

Dofinansowanie 1 grantu – max. 50 000 zł

Ponadto  w ramach  działania  przewidziano  koszty racjonalnych  usprawnień  mających  na  celu  dostosowanie

realizacji  działania  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Na  koszty  racjonalnych  usprawnień  przewidziano

dofinansowanie w wysokości – 46 921,10 zł.

4) działania wpierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Cel 2 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu

Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich

Przedsięwzięcie 2.1.3 – Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
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Typ  projektu  z  SzOOP  –  3.  Działania  wspierające  rozwój  gospodarki  społecznej  

i przedsiębiorczości społecznej, w tym.: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-

społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki

społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:

1) produktu:

a)  liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  objętych  wsparciem  

w programie – 10 osób;

b) liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie - 2 szt.;

c) liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie - 1 szt.;

d) liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS - 4 szt.

2) rezultatu:

a)  liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  które  podniosły  wiedzę  

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu – 7 osób;

b) liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych - 1 szt.

Przewidziano realizację 1 grantu. 

OGŁOSZENIA O NABORZE:

1) Ogłoszenie Nr 3/G/2018/INO z dnia 17.10.2018 r.  - nie wpłynął żaden wniosek.

2) Ogłoszenie Nr 3/G/2019/INO z dnia 09.09.2019 r.  - nie wpłynął żaden wniosek.

3) Ogłoszenie Nr 3/G/2020/INO z dnia 12.10.2020 r.  - nie wpłynął żaden wniosek.

Planuje się ponowne ogłoszenie  naboru w I kwartale 2021 r.

Dofinansowanie  grantu – max. 50 000 zł

II.  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji 

II.1 Funkcjonowanie Biura LGD 
a) Kadra

Do obsługi biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław zatrudniono pracowników: 

Bartosz Waszak – Dyrektor biura od: 17.01.2017 r. - do: nadal;

Joanna Sójkowska – Pracownik biura od 13.11.2015 r. - do: nadal;

Piotr Turowski – Animator kultury od: 05.10.2016 r. - do 31.07.2018 r.

Paulina  Frątczak  -  Animator  kultury  od  03.08.2018 r.  -  do  13.12.2018 r.  i  od  14.12.2018 r.–  do:  nadal  -

zatrudniona na stanowisku: Koordynator ds. promocji i animacji. 

Dominika Owczarzak – Pracownik biura od: 01.01.2020r. - do: nadal.

b) Doradztwo
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Od 2018 roku biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław świadczyło bezpłatne doradztwo  

w  ramach  realizacji  LSR.  W  ramach  prowadzonych  naborów  udzielono  101  indywidualnych  porad

potwierdzanych kartami doradztwa. Łącznie z doradztwa w biurze skorzystało w 2018 roku 40 beneficjentów,

trwających min. 1 godzinę. W 2019 roku udzielono konsultacji 39 podmiotom, natomiast w 2020 roku 29. 

Podczas konsultacji zainteresowani wypełniali ankiety oceniające pracę doradcy. Ankieta zawierała następujące

pytania do ankietowanych: 

1. Dane osoby, która udzieliła doradztwa oraz formę udzielonego doradztwa (kontakt osobisty, informacja

telefoniczna, email).

2. Miejsce udzielonego doradztwa. 

Powyższe pytania miały charakter otwarty, gdzie nie napotkano na błędy. Kolejne pytania przewidywały skalę

punktową:

3. Oceń w skali od 1-5 przydatność informacji uzyskanych od doradcy, gdzie 5- zdecydowanie przydatne,

4- zadowalające, 3- raczej przydatne, 2- raczej nieprzydatne, 1- nieprzydatne.

4. Oceń w skali od 1-5 jakość prezentowanej wiedzy przez doradcę, gdzie 5- zdecydowanie przydatne,  

4- zadowalające, 3- raczej przydatne, 2- raczej nieprzydatne, 1- nieprzydatne.

5. Oceń w skali od 1-5 czy doradca w sposób zrozumiały przekazywał informacje , gdzie 5- zdecydowanie

przydatne, 4- zadowalające, 3- raczej przydatne, 2- raczej nieprzydatne, 1- nieprzydatne.

6. Inne uwagi na temat osoby świadczącej doradztwo i/lub uzyskanej wiedzy

7. Jakim działaniem oferowanym przez LGD jest Pan/Pani zainteresowany/a: 

- udział w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach,

- udział w imprezach/festynach,

- złożenie wniosku w ramach konkursu organizowanego przez LGD,

- wolontariat/animacje,

- inne formy uczestnictwa (jakie?). 

Beneficjenci  wypełniali ankiety podczas konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD Inowrocław.  Nie wpłynęła

żadna ankieta oceniająca doradztwo telefoniczne. Łącznie otrzymano 42 ankiety oceniające pracę doradcy. 

W pytaniach zamkniętych otrzymano następujące wyniki:

-  pytanie  3:  przy  40  osobach  (100%  pytanych)  –  39  osób  zaznaczyło  ocenę  5  (97,5%),  natomiast

1 zaznaczyła odpowiedz 4 (2,5%),

- pytanie 4: przy 40 osobach (100% pytanych) – wszyscy ankietowani zaznaczyli odpowiedź 5 (100%),

-  pytanie  5:  przy  40  osobach  (100%  pytanych)  –  38  osób  zaznaczyło  ocenę  5  (95%),  natomiast  

2 osoby zaznaczyły odpowiedź 4 (5%).

W pytaniu 6 nikt z beneficjentów nie zgłosił uwag dot. Uwag do dokonujących konsultacji doradców. 

W Pytaniu 7 wyniki ankiety uplasowały się następująco:

- udział w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach 10 ankietowanych (25% z całości odpowiedzi),
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- udział w imprezach/festynach 4 ankietowanych (10% z całości odpowiedzi),

-  złożenie  wniosku  w  ramach  konkursu  organizowanego  przez  LGD   15  ankietowanych  (37,5%

z całości odpowiedzi),

- wolontariat/animacje 2 ankietowanych  (5% z całości odpowiedzi),

- inne formy uczestnictwa (jakie?) – brak udzielonych odpowiedzi inne,

-brak udzielenia odpowiedzi – 11 ankietowanych (27,5% z całości odpowiedzi). 

Z kolei ankiety uzyskane w roku 2020 ukształtowały następujące odpowiedzi: 

-  pytanie  3:  przy  21  osobach  (100%  pytanych)  –  20  osób  zaznaczyło  ocenę  5  (95,24%),  natomiast

1 zaznaczyła odpowiedz 4 (4,76%),

- pytanie 4: przy 21 osobach (100% pytanych) – przy 21 osobach (100% pytanych) – 20 osób zaznaczyło ocenę

5 (95,24%), natomiast 1 zaznaczyła odpowiedz 4 (4,76%),

- pytanie 5: przy 21 osobach (100% pytanych) – 21 osób zaznaczyło ocenę 5 (100%).

W pytaniu 6 nikt z beneficjentów nie zgłosił uwag dot. Uwag do dokonujących konsultacji doradców. 

W Pytaniu 7 wyniki ankiety uplasowały się następująco:

- udział w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach 15 ankietowanych,

- udział w imprezach/festynach 3 ankietowanych,

- złożenie wniosku w ramach konkursu organizowanego przez LGD  15 ankietowanych,

- wolontariat/animacje 3 ankietowanych  

- inne formy uczestnictwa (jakie?) – brak udzielonych odpowiedzi inne,

-brak udzielenia odpowiedzi – 1 ankietowany. 

Ankiety  pozwoliły  zauważyć,  iż  ankietowani  interesują  się  konkursami  na  projekty  w  LGD.  Dodatkowo

wysokim  zainteresowaniem  cieszą  się  szkolenia,  warsztaty  i  spotkania  organizowane  przez  Biuro

Stowarzyszenia. Ankiety monitorowały także pracę pracowników biura, która jest zadowalająca i nie wymaga

zmian w tym wymiarze, poprzez wysoką ocenę. 

c) Spotkania informacyjno-warsztatowo-doradcze

W  2020  roku  odbyło  się  jedno  spotkanie  informacyjno-konsultacyjne.  W  wyniku  wystąpienia  sytuacji

epidemicznej w kraju i na świecie, niemożliwością było przeprowadzenia większej ilości spotkań, stąd też biuro

kładło nacisk na spotkania indywidualne. Spotkanie dotyczyło: „realizacji projektów grantowych na podstawie

obowiązujących  standardów i  wytycznych.  Całość szkolenia  miała na celu przygotować beneficjentów oraz

potencjalnych beneficjentów do realizacji przedsięwzięć. Spotkanie trwało 5 godzin, natomiast udział wzięło 20

osób (13 kobiet i 7 mężczyzn). Wypełnione zostały 4 ankiety dotyczące oceny pracy doradcy. 
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3. Oceń w skali od 1-5 przydatność informacji uzyskanych od doradcy, gdzie 5- zdecydowanie przydatne, 4-

zadowalające, 3- raczej przydatne, 2- raczej nieprzydatne, 1- nieprzydatne.:

3 osoby – ocena 5, 1 ankietowany ocena 4

4.  Oceń  w  skali  od  1-5  jakość  prezentowanej  wiedzy  przez  doradcę,  gdzie  5-  zdecydowanie  przydatne,  

4- zadowalające, 3- raczej przydatne, 2- raczej nieprzydatne, 1- nieprzydatne:

3 osoby – ocena 5, 1 ankietowany ocena 4

5. Oceń w skali od 1-5 czy doradca w sposób zrozumiały przekazywał informacje , gdzie 5- zdecydowanie

przydatne, 4- zadowalające, 3- raczej przydatne, 2- raczej nieprzydatne, 1- nieprzydatne.

2 osoby – ocena 5, 2 osoby – ocena 4.

6. Inne uwagi na temat osoby świadczącej doradztwo i/lub uzyskanej wiedzy – brak. 

 7. Jakim działaniem oferowanym przez LGD jest Pan/Pani zainteresowany/a: 

- udział w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach: 3 osoby;

- udział w imprezach/festynach: 1 osoba;

- złożenie wniosku w ramach konkursu organizowanego przez LGD: 3 osoby

- wolontariat/animacje: brak

- inne formy uczestnictwa (jakie?): brak. 

W  2018  roku  odbyły  się  3  spotkania  informacyjne  dla  potencjalnych  beneficjentów.   

19  września  2018  roku  odbyło  się  spotkanie  dot.:  „Zasady  wypełniania  dokumentacji

i przygotowania wniosku na konkursy grantowe, związane z ogłoszonymi naborami wniosków określonych dla

LSR w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie

społeczne  na  obszarach  objętych  LSR  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020”. Udział w spotkaniu wzięło 12 osób. 

26  września  2018  roku  przeprowadzono  spotkanie  nt.  „Zasady  wypełniania  dokumentacji

i przygotowania wniosku na ogłaszane konkursy, związane z planowanymi naborami wniosków określonych dla

LSR w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie

społeczne  na  obszarach  objętych  LSR  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020”. Udział w spotkaniu wzięło 12 osób.

19  listopada  2019  roku  odbyło  się  spotkanie  pn.  ”Zasady  wypełniania  dokumentacji

i przygotowania wniosku na ogłaszane konkursy, związane z planowanymi naborami wniosków określonych dla

LSR w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie

społeczne  na  obszarach  objętych  LSR  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020”. Udział w spotkaniu wzięło 18 osób. 

W sumie  w 2018 i  2019 roku na  spotkaniach  łącznie  udział  wzięło  42  beneficjentów.  Reasumując  można

zauważyć, iż zainteresowanie wzrosło podczas składania wniosków na projekty grantowe. 

Podczas spotkań beneficjenci otrzymywali anonimowe ankiety, mające na celu zebrać informacje o skuteczności

inicjatyw. 
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Pierwsza z ankiet była oceną pracy doradcy, z pytaniami, które otrzymywali beneficjenci podczas konsultacji –

treść pytań i opis skali można odczytać w podpunkcie II.1.a Doradztwo. Uzyskano następujące wyniki podczas

Spotkań informacyjnych:

Łącznie na 42 osoby, ankiety oceny pracy doradcy wypełniło 12 uczestników spotkań. 

W pytaniu 5: przy 12 osobach (100%) - 11 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie przydatne”

(91,67%), natomiast jeden z pytanych odpowiedział „zadowalające” (8,3%);

W pytaniu 6: przy 12 osobach (100%) – 11 ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie przydatne” (91,67%),

natomiast jeden z pytanych odpowiedział „zadowalające” (8,3%);

W pytaniu 7: przy 12 osobach (100%) – wszyscy ankietowani odpowiedzieli „zdecydowanie przydatne”. 

W pytaniu 8 – inne uwagi na temat osoby świadczącej doradztwo i/lub uzyskanej wiedzy, jeden z pytanych

wpisał  „znakomita  wiedza”,  co  można  uznać  za  zadowolenie  z  przekazywanej  wiedzy  odnośnie  tematów

oscylujących w aspekcie projektów i składania wniosków. 

W  pytaniu  9  Jakim  działaniem  oferowanym  przez  LGD  jest  Pan/Pani  zainteresowany/a,  ankietowani

odpowiedzieli następująco:

- udział w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach 9 ankietowanych (75% z całości odpowiedzi),

- udział w imprezach/festynach 3 ankietowanych (25% z całości odpowiedzi),

- złożenie wniosku w ramach konkursu organizowanego przez LGD  9 ankietowanych (75%

z całości odpowiedzi),

- wolontariat/animacje 3 ankietowanych  (25% z całości odpowiedzi),

- inne formy uczestnictwa (jakie?) – brak udzielonych odpowiedzi inne. 

Podczas spotkań informacyjno-warsztatowo-doradczych beneficjenci otrzymali drugą ankietę, oceniającą jakość

i efektywność spotkania. Łącznie podczas trzech spotkań wypełniono 22 ankiety. 

Pytania zadawane beneficjentom ułożono w następujący sposób: 

Część I Oceniająca spotkanie (5- bardzo wysoko, 4- wysoko, 3-przeciętnie, 2- nisko, 1- bardzo nisko):

I.1 Spełnienie Pana(i) oczekiwań? 

14 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (63,64%); 8 ankietowanych odpowiedziało „4” wysoko

(36,36%).

1.2  Przydatność  zdobytych  informacji  pod  względem  podnoszenia  umiejętności  i  wiedzy?  

        15 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (68,19%); 7 ankietowanych odpowiedziało „4”

wysoko (31,81%).

1.3 Jak Pan(i) ocenia prawdopodobieństwo wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w przyszłości?     

       12 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (54,55%); 10 ankietowanych odpowiedziało „4”

wysoko (45,45%).

1.4 Jak Pan(i) ocenia program spotkania? 

        16 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (72,73%); 6 ankietowanych odpowiedziało „4”

wysoko (27,27%).

Uzasadnienie oceny, przy zaznaczeniu punktów 1 lub 2:
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Dodatkowo udzielano  dodatkowych uwag w następującej  postaci:  „wnikliwie!  –  nie  reprezentowanie  grup  

o których mowa w przepisach”, „informacje nie do końca jasne” lub pozostawiono „bez zastrzeżeń” i „brak

uwag”. 

Część II Jak ocenia Pan(i) trenera prowadzącego spotkanie? (5- bardzo wysoko, 4- wysoko, 3-przeciętnie, 2-

nisko, 1- bardzo nisko):

2.1 Przygotowanie merytoryczne 

     20 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (90,91%); 2 ankietowanych odpowiedziało „4” wysoko

(9,09%).

2.2  Jasność/zrozumiałość  przekazu  20  ankietowanych  odpowiedziało  „5”  bardzo  wysoko  (90,91%);  2

ankietowanych odpowiedziało „4” wysoko (9,09%).

2.3 Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania 

    20 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (90,91%); 2 ankietowanych odpowiedziało „4”

wysoko (9,09%).

2.4 Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w spotkanie 

    19 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (86,36%); 3 ankietowanych odpowiedziało „4”

wysoko (13,64%).

2.5 Stopień zrealizowania programu spotkania

    20 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (90,91%); 2 ankietowanych odpowiedziało „4”

wysoko (9,09%).

Dodatkowo udzielano dodatkowych uwag w następującej postaci:

Uzasadnienie oceny, przy zaznaczeniu punktów 1 lub 2:

Dodatkowo  udzielano  dodatkowych  uwag  pozytywnych  przykładowo:  „duże  zainteresowanie  uczestników

wieloma pytaniami”,  lub pozostawiono „bez zastrzeżeń” i „brak uwag”.  

Część III Jak ocenia Pan(i) materiały szkoleniowe? (5- bardzo wysoko, 4- wysoko, 3-przeciętnie,  2- nisko,  

1- bardzo nisko):

3.1 Jakość materiałów szkoleniowych (czytelność, forma, itp.)

      12 ankietowanych odpowiedziało „5”  bardzo  wysoko (54,54%);  5  ankietowanych  odpowiedziało  „4”

wysoko (22,73%); 5 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi (22,73%).

3.2 Przydatność materiałów szkoleniowych

      10 ankietowanych odpowiedziało „5”  bardzo  wysoko (45,45%);  7  ankietowanych  odpowiedziało  „4”

wysoko (31,82%); 5 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi (22,73%).

Dodatkowo udzielano dodatkowych uwag w następującej postaci:

Uzasadnienie oceny, przy zaznaczeniu punktów 1 lub 2:

Dodatkowo udzielano uwag pozytywnych pozostawiono „bez zastrzeżeń” i „brak uwag”.  

Część IV. Jak ocenia Pan(i) stronę organizacyjną spotkania? (5- bardzo wysoko, 4- wysoko, 3-przeciętnie, 2-

nisko, 1- bardzo nisko):

4.1 Warunki w sali szkoleniowej, np. czystość, oświetlenie, itp.

16 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (72,73%); 4 ankietowanych odpowiedziało  
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 „4” wysoko (18,18%); 2 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi (9,09%).

4.2 Jakość wyżywienia (poczęstunek, obiad)

15 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (68,18%); 3 ankietowanych odpowiedziało „4” wysoko

(13,64%); 1 ankietowany odpowiedział „3” (4,55%); 3 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi (13,64%).

4.3 Warunki przystosowania dla osób niepełnosprawnych, np. przestronność pomieszczeń, podjazdy, dostęp do

sanitariatów. 16 ankietowanych odpowiedziało „5” bardzo wysoko (72,73%); 4 ankietowanych odpowiedziało

„4” wysoko (18,18%); 2 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi (9,09%).

Punkt V. dotyczył ogólnych uwag i wskazówek, które powinny zostać zmienione czy któraś kwestia tematyczna

wymagała poszerzenia lub ograniczenia, itp. Niemniej jednak nikt z ankietowanych nie udzielił odpowiedzi na

powyższe pytanie. 

Pytania  dotyczące  metryczki,  tj.  płeć  (14K,  6M,  2  brak  odpowiedzi),  sektor  (publiczny  4  ankietowanych,

społeczny 13 ankietowanych, gospodarczy 2 ankietowanych, mieszkaniec 0 ankietowanych, 3 ankietowanych

nie udzieliło odpowiedzi), nazwa instytucji oraz doświadczenie związane z realizacją projektów w ramach EFS/

RPO (brak doświadczenia 10 ankietowanych, poniżej 1 roku 1 ankietowany, od 1 roku do 2 lat 4 ankietowanych,

od 2 roku do 5 lat 1 ankietowany, powyżej 5 lat 3 ankietowanych, 3 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi). 

d) Warsztaty aktywizacji społecznej

W  okresie  sprawozdawczym  nie  realizowano  warsztatów,  natomiast  w  2018  roku  odbyło  się  13  form

warsztatowych,  w trakcie  których  odbywały się  zajęcia   z  zakresu  aktywizacji  społecznej.  Odbiorcami  byli

mieszkańcy Inowrocławia będący osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tematyka

warsztatów była zróżnicowana. Zajęcia były dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Zrealizowane

zajęcia  dotyczyły  m.in.:  profilaktyki  prozdrowotnej,  aktywizacji  społecznej,  motywacji  do  działania,

komunikacji  interpersonalnej,  czy  budowania  pozytywnego wizerunku.  Odbywały  się  także  warsztaty,  które

obejmowały  zagadnienia  z  zakresu  treningu  umysłu,  wzrostu  wiary  we  własne  możliwości  i  integracji,  na

których to uczestnicy ćwiczyli  pamięć,  rozgrywali  turnieje gier  planszowych,  czy  uczestniczyli  w zajęciach

plastycznych i rękodzielniczych. Zaktywizowano 157 osób. Zajęcia rozpoczęły się z dnie 8 października 2018

roku,  kończąc  z  dniem  30  października  2018  roku.  W  związku  

z  objęciem  wsparciem  jak  największej  liczby  osób  oczekujących  pomocy,  Stowarzyszenie  przeprowadzało

warsztaty  w:  Środowiskowym  Domu  Samopomocy,  Domu  Pomocy  Społecznej  Złota  Jesień”,  Warsztatach

Terapii  Zajęciowej,  Domu Dziennego Pobytu Życzliwa Przystań,  filii  Domu Dziennego Życzliwa Przystań,

Dziennym Domu Pobytu „Stokrotka”. 

Na przeprowadzenie Warsztatów Aktywizacji Społecznej wydatkowano 11 700 złotych zrzeszając łącznie od

2017  roku  177  mieszkańców.  Zajęcia  były  zrealizowane  w  ramach  realizowanego  przez  LGD  projektu

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. 

e) Szkolenia dla Zarządu, Rady i Pracowników Biura LGD Inowrocław
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W ramach środków własnych stowarzyszenia przeprowadzono następujące szkolenia:

1) Procedury i kryteria wyboru projektów – 22.01.2018 r.;

2) Ochrona danych osobowych – 16.04.2018 r.;

3) Szkolenie z elektronicznej organizacji naborów – 12.09.2018 r.

W ramach środków unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) Dokumentacja konkursowa projektów LSR – 07.02.2018 r.

2) Kryteria wyboru operacji. Warsztaty oceny wniosków – 14.02.2018 r.;

3) Kryteria wyboru operacji. Warsztaty oceny wniosków – 17.10.2018 r.;

4) Warsztaty obsługi Generatora z zakresu weryfikacji i oceny składanych wniosków – 19.11.2018 r.;

5) Wstępna weryfikacja wniosków grantowych – zasady weryfikacji i oceny – 27.11.2018 r.;

6)  Wstępna  weryfikacja  wniosków  grantowych  –  zasady  weryfikacji  i  oceny  –  warsztaty  –  29.11.2018  r.

(szkolenie w Bydgoszczy);

7) Weryfikacja wniosków grantowych. Procedury oceny wniosków – 10.12.2018 r.;

8)  Weryfikacja  wniosków  grantowych.  Procedury  oceny  wniosków.  Zasady  wypełniania  dokumentacji  

w Generatorze – 11.12.2018 r.

Ponadto pracownicy LGD brali udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez inne podmioty, w tym

Urząd  Marszałkowski  w  Toruniu  oraz  w szkoleniach  niezbędnych  do  realizacji  powierzonych  zadań,  np.  

w szkoleniu bhp.

W kolejnym okresie planuje się dalszy rozwój pracowników i członków stowarzyszenia oraz organizację szkoleń

w zakresie  niezbędnym do funkcjonowania  LGD.  Planuje  się  również  realizację  szkoleń  dla  potencjalnych

beneficjentów, w tym przedsiębiorców.

W 2020 r. Stowarzyszenie LGD Inowrocław, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, nie organizowano szkoleń.

W kolejnym okresie  planuje  się  organizację  szkoleń w zakresie  niezbędnym do funkcjonowania  LGD oraz

dalszy  rozwój  pracowników i  członków stowarzyszenia.  Planowane są również  szkolenia  dla  potencjalnych

beneficjentów, w tym przedsiębiorców.

II.2 Monitorowanie i ewaluacja od 2016 roku 

Na stronie  internetowej  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa Działania  Inowrocław w zakładce  „monitorowanie”

każdy  z  zainteresowanych  miał  możliwość  uzupełnienia  ankiety  monitorującej  Lokalną  Strategię  Rozwoju.

Dostępna była ona również na co dzień w Biurze Lokalnej Grupy Działania Inowrocław dla odwiedzających. 

Ankieta przedstawia się następująco:

Sekcja I.  FUNKCJONOWANIE  STOWARZYSZENIA  LOKALNA  GRUPA  DZIAŁANIA

INOWROCŁAW

Pytanie 1.1 W jakim stopniu określiłby/aby Pan/Pani swoją wiedzę o funkcjonowaniu Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania Inowrocław (LGD)? Możliwe odpowiedzi:

 Bardzo dobrze wiem, czym się zajmuje 

 Mniej więcej wiem, czym się zajmuje
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 Ogólnie wiem, czym się zajmuje

 Nie wiem, czym się zajmuje

I.2 Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pan/Pani o LGD? Możliwe odpowiedzi:

 Internet

 Prasa

 Znajomi

 Wydarzenia organizowane przez LGD

 Inne, jakie?

I.3 Jakich informacji dotyczących LGD poszukuje Pan/Pani ? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).

Możliwe odpowiedzi: 

 Działalność bieżąca LGD

 Możliwość uczestniczenia w działaniach LGD (spotkania, warsztaty)

 Możliwość dofinansowania

 Inne, jakie?

I.4 Jak  ocenia  Pan/Pani  skuteczność  działań  w  zakresie  informacyjno-promocyjnym  LGD?  

Możliwe odpowiedzi: 

 Wysoko

 Przeciętnie

 Nisko

 Nie mam zdania

I.5 Jakie działania Pan/Pani zdaniem przyczyniłyby się zwiększenia wiedzy o funkcjonowaniu LGD? Możliwe

odpowiedzi: 

 Wydarzenia dla społeczności lokalnej prowadzone przez LGD

 Informowanie poprzez media lokalne

 Szkolenia dla mieszkańców poza siedzibą LGD

 Materiały informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty)

 Działania prowadzone przez Internet

 Inne, jakie?

Sekcja II. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE LGD

2.1 Jak ocenia Pan/Pani sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze LGD?

 Wysoko

 Przeciętnie
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 Nisko

 Nie mam zdania

2.2 Jak ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z życia na obszarze LGD?

 Wysoko

 Przeciętnie

 Nisko

 Nie mam zdania

2.3 Co według Pan/Pani opinii wpłynęłoby na poprawę jakości życia na obszarze LGD? – pytanie otwarte

2.4 Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie

Sekcja  III.  REALIZACJA  STRATEGII  ROZWOJU  LOKALNEGO  KIEROWANEGO  PRZEZ

SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 (LSR)

3.1 Czy zna Pan/Pani założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław?

 Tak

 Raczej Tak

 Trudno powiedzieć 

 Nie

3.2 W przypadku odpowiedzi na powyższe pytanie „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” prosimy o udzielenie

odpowiedzi  na  poniższe  pytania  w  skali  punktowej  od  1-  wartość  najniższa  do  5  –  wartość  najwyższa:  

Z poszczególnymi pytaniami:  

a) Jak ocenia Pan/Pani przebieg realizacji LSR?

b)  Czy według  Pan/Pani  oceny realizacji  LSR w zakresie  rzeczowym i  finansowym  przebiegała  zgodnie  
z planem i można ją uznać za zadowalającą?

c) Jak ocenia Pan/Pani stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność i skuteczność)?

d)  Czy  według  Pan/Pani  oceny  procedury  naboru,  wyboru  i  realizacji  projektów  stworzone  przez  LGD  
są przyjazne dla wnioskodawców/beneficjentów?

e) W jakim stopniu według Pan/Pani oceny jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach
tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

f)  W jakim stopniu według Pan/Pani  oceny wybierane  projekty przyczyniają  się  do osiągnięcia celów LSR
i w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LSR?
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g) Czy według Pan/Pani  przyjęty system wskaźników dostarcza  wszystkie potrzebne informacje  niezbędne  
do określenia skuteczności interwencji strategii?

h)  Jak  ocenia  Pan/Pani  skuteczność  działań  biura  LGD  (animacyjnych,  informacyjno-promocyjnych,
doradczych)?

Sekcja IV. METRYCZKA

Do wyboru ankietowani mieli: płeć, wiek oraz sektor.

Od  2016  roku  wypełniono  22  ankiety,  wypisywanych  w  biurze.  Nie  otrzymano  ankiet  drogą  pocztową  
lub elektroniczną.

Wyniki ankiety monitorującej:

W rozdziale I:

Pytanie 1.1 (W jakim stopniu określiłby/aby Pan/Pani swoją wiedzę o funkcjonowaniu Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania Inowrocław (LGD)? ) uzyskano następujące odpowiedzi:

Bardzo dobrze wiem, czym się zajmuje  - 6 ankietowanych ( 27,27%)

Mniej więcej wiem, czym się zajmuje – 9 ankietowanych (40,91%)

Ogólnie wiem, czym się zajmuje – 6 ankietowanych ( 27,27%)

Nie wiem, czym się zajmuje – 1 ankietowany ( 4,55%).

Pytanie 1.2 (Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pan/Pani o LGD?)

Internet – 15 ankietowanych (68,18%)

Prasa – 1 ankietowany (4,55%)

Znajomi – 5 ankietowanych (22,73%)

Wydarzenia organizowane przez LGD – 1 ankietowany (4,55%)

Inne, jakie -  2 ankietowanych, cytując: „rodzina” oraz „zaciekawiła mnie witryna” (9,09%)

Pytanie 1.3 (Jakich informacji dotyczących LGD poszukuje Pan/Pani ?)

Działalność bieżąca LGD – 2 ankietowanych (9,09%)

Możliwość uczestniczenia w działaniach LGD (spotkania, warsztaty) – 8 ankietowanych (36,36%)

Możliwość dofinansowania – 19 ankietowanych (86,36%)

Inne, jakie – brak odpowiedzi (0%)

Pytanie 1.4 (Jak ocenia Pan/Pani skuteczność działań w zakresie informacyjno-promocyjnym LGD?)

Wysoko – 17 ankietowanych (77,27%)

Przeciętnie – 4 ankietowanych (18,18%)
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Nisko – brak odpowiedzi (0%)

Nie mam zdania – 1 ankietowany (4,55%)

Pytanie 1.5 (Jakie działania Pan/Pani zdaniem przyczyniłyby się zwiększenia wiedzy o funkcjonowaniu LGD?)

Wydarzenia dla społeczności lokalnej prowadzone przez LGD – 6 ankietowanych (27,27%)

Informowanie poprzez media lokalne – 8 ankietowanych (36,36%)

Szkolenia dla mieszkańców poza siedzibą LGD – 4 ankietowanych (18,18%)

Materiały informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty)- 1 ankietowany (4,55%)

Działania prowadzone przez Internet – 13 ankietowanych (59,09%)

Inne, jakie? – brak odpowiedzi (0%)

W rozdziale II:

Pytanie 2.1 (Jak ocenia Pan/Pani sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze LGD?)

Wysoko – 1 ankietowany (4,55%)

Przeciętnie – 15 ankietowanych (68,18%)

Nisko – 6 ankietowanych (27,27%)

Nie mam zdania – brak odpowiedzi (0%)

Pytanie 2.2 (Jak ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z życia na obszarze LGD?)

Wysoko – 2 ankietowanych (9,09%)

Przeciętnie – 14 ankietowanych (63,64%)

Nisko – 6 ankietowanych (27,27%)

Nie mam zdania – brak odpowiedzi (0%)

Pytanie 2.3 (Co według Pan/Pani opinii wpłynęłoby na poprawę jakości życia na obszarze LGD?) Udzielono na

otwarte pytanie następujących odpowiedzi: „zwiększenie aktywizacji społeczeństwa w działalność kulturalną”,

„zwiększenie aktywności  społecznej”,  „zwiększenie  innowacyjności  firm i  ciągnięcie  na teren LGD nowych

inwestorów”, „animacje lokalne”, „lepsza płaca, atrakcje dla młodych ludzi”, „nowe miejsca pracy”.

Pytanie  2.4  (Dodatkowe  uwagi,  wnioski  i  opinie) Udzielono na  otwarte  pytanie  następujących  odpowiedzi:

„warto inwestować w naprawę relacji między pokoleniami”.

W rozdziale III:
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Pytanie 3.1 (Czy zna Pan/Pani założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata

2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław?):

Tak – 4 ankietowanych (18,18%)

Raczej tak – 3 ankietowanych (13,64%)

Trudno powiedzieć – 8 ankietowanych (36,36%)

Nie – 5 ankietowanych (22,73%)

Nie udzieliło odpowiedzi 2 ankietowanych.

Pytanie  3.2  W przypadku  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  „zdecydowanie  tak”  lub  „raczej  tak”  prosimy  

o  udzielenie  odpowiedzi  na  poniższe  pytania  w  skali  punktowej  od  1-  wartość  najniższa  do  5  –  wartość

najwyższa:

Na pytania punktowe odpowiedzi udzieliło 8 ankietowanych:

a) Jak ocenia Pan/Pani przebieg realizacji LSR?

Odpowiedzi: 5 punktów – 5 ankietowanych (62,5%), 4 punkty – 3 ankietowanych (37,5%);

b)  Czy  według  Pan/Pani  oceny  realizacji  LSR  w zakresie  rzeczowym  i  finansowym   przebiegała  zgodnie  

z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Odpowiedzi:  5  punktów  –  4  ankietowanych  (50%),  4  punkty  –  3  ankietowanych  (37,5%),  2  punkty  

1 ankietowany (12,5%);

c) Jak ocenia Pan/Pani stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność i skuteczność)?

Odpowiedzi: 5 punktów – 4 ankietowanych (50%), 4 punkty – 4 ankietowanych (50%);

d)  Czy  według  Pan/Pani  oceny  procedury  naboru,  wyboru  i  realizacji  projektów  stworzone przez  LGD są

przyjazne dla wnioskodawców/beneficjentów?

Odpowiedzi:  5  punktów  –  4  ankietowanych  (50%),  4  punkty  –  2  ankietowanych  (25%),  3  punkty  –  

1 ankietowany (12,5%), 2 punkty – 1 ankietowany (12,5%);

e) W jakim stopniu według Pan/Pani oceny jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach

tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

Odpowiedzi:  5  punktów –  4  ankietowanych  (50%),  3  ankietowanych  (37,5%),  3  punkty  –  1  ankietowany

(12,5%);
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f) W jakim stopniu według Pan/Pani oceny wybierane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR

i w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LSR?

Odpowiedzi:  5  punktów  –  4  ankietowanych  (50%),  4  punkty  –  2  ankietowanych  (25%),  3  punkty  –  

2 ankietowanych (25%);

g)  Czy  według  Pan/Pani  przyjęty  system wskaźników  dostarcza  wszystkie  potrzebne  informacje  niezbędne  

do określenia skuteczności interwencji strategii?

Odpowiedzi: 5 punktów – 5 ankietowanych, 4 punkty – 3 ankietowanych (37,5%);

h) Jak  ocenia Pan/Pani  skuteczność  działań  biura  LGD  (animacyjnych,  informacyjno-promocyjnych,

doradczych)?

Odpowiedzi:  5  punktów  –  5  ankietowanych  (62,5%),  4  punkty  –  2  ankietowanych  (25%),  3  punkty  –  

1 ankietowany (12,5%).

W  rozdziale  IV metryczka,  ankietę  wypełniło  19  z  22  ankietowanych.  Odpowiedzi  przedstawiają  się

następująco:   

W podziale na płeć odpowiedziało 11 kobiet i 8 mężczyzn (57,89% : 42,11%).

W przedziale  wiekowym odpowiedziało:  osoby w wieku od 15 do 25 roku życia  1 ankietowany (5,26%),  

osoby w wieku od 26 do 39 lat – 8 ankietowanych (42,11%), w przedziale od do 44 lat – 5 ankietowanych

(26,32%),  w  przedziale  od  45  do  49  lat  –  3  ankietowanych  (15,79%),  powyżej  50  lat  –  2  ankietowanych

(10,53%).

W przedziale sektorowym uzyskano następujące odpowiedzi: sektor publiczny – brak odpowiedzi (0%), sektor

społeczny – 5 ankietowanych (26,32%), sektor gospodarczy – 7 ankietowanych (36,84%), sektor mieszkaniec 

7 ankietowanych (36,84%).

III. Podsumowanie realizacji rzeczowej 

1.0 Cel ogólny
Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców

objętych LSR

1.1
CEL SZCZEGÓŁOWY

1.1

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości

mieszkańców Inowrocławia

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary
Stan docelowy na

2023r.

Stan na

31.12.2020r.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w

programie.

osoba 150

18 +

(tryb konkursowy:

115)
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Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary
Stan docelowy na

2023r.

Stan na

31.12.2020r.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, poszukująca pracy po

opuszczeniu programu

osoba 44 10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, pracujących po

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na

własny rachunek)

osoba 25 4

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, u których wzrosła

aktywność społeczna

osoba 85 12

Wskaźniki produktu Jednostka miary
Stan docelowy na

2023r.

Stan na

31.12.2020r.
1.1.1

Działania z zakresu

aktywizacji

społeczno-

zawodowej.

(Typ 1e SzOOP)

Liczba osób zagrożonych

ubóstwem lub

wykluczeniem

społecznym objętych

wsparciem w programie

osoba 150

18 +

(tryb konkursowy:

115)

2.0 Cel ogólny 2
Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w

Inowrocławiu

2.1
CEL SZCZEGÓŁOWY

2.1

Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i

ubogich

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary
Stan docelowy na

2023r.

Stan na

31.12.2020r.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w

programie.

osoba 430 488

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary
Stan docelowy na

2023r.

Stan na

31.12.2020r.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym, u których wzrosła

aktywność społeczna

osoba 236 318

Wskaźniki produktu Jednostka miary
Stan docelowy na

2023r.

Stan na

31.12.2020r.
2.1.1. Działania w

zakresie integracji i

aktywizacji

społecznej, w tym

kluby młodzieżowe.

(Typ 1c i 1f SzOOP)

Liczba osób zagrożonych

ubóstwem lub

wykluczeniem

społecznym objętych

wsparciem w programie

osoba 150 232

2.1.2. Działania w

zakresie

organizowania

społeczności lokalnej

i animacji

Liczba osób zagrożonych

ubóstwem lub

wykluczeniem

społecznym objętych

wsparciem w programie.

osoba 270 256
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społecznej , w tym

działania liderów lub

animatorów

aktywności lokalnej

oraz obywatelskiej.

(Typ 2b i 2c SzOOP)
Działania

wspierające rozwój

gospodarki

społecznej i

przedsiębiorczości

społecznej.

(Typ 3 SzOOP)

Liczba osób zagrożonych

ubóstwem lub

wykluczeniem

społecznym objętych

wsparciem w programie

osoby 10 0

IV. Podsumowanie realizacji finansowej (stan  na dzień 31.12.2020r.)

Zakres wsparcia Wsparcie finansowane
Poziom wykorzystania budżetu

na dzień 31.12.2020r.

Realizacja LSR 4 488 711,88 zł 3.941.132,92 zł
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V. Opis sytuacji społeczno-gospodarczej 
powiatu Inowrocławskiego 

oraz 
gminy miejskiej Inowrocław

V.1. Opis gminy miejskiej Inowrocław

Inowrocław,  stolica  Kujaw  Zachodnich,  leży  w  Centralnej  Polsce,  na  skrzyżowaniu  głównych  tras

komunikacyjnych i handlowych, mających olbrzymie znaczenie dla gospodarki i turystyki kraju, w sąsiedztwie

dużych ośrodków kulturalnych i gospodarczych – Torunia, Bydgoszczy i Włocławka. Miasto Inowrocław łączy

dwie  funkcje:  ośrodka  uzdrowiskowego  z  rozbudowaną  siecią  sanatoriów  i  ośrodka  gospodarczego,

wykorzystującego  leżące  pod miastem i  na  jego obrzeżach  bogate  pokłady surowca,  w tym sól  kamienną.

Stolica  Kujaw  Zachodnich  jest  najważniejszym  ośrodkiem  gospodarczym  

w  regionie.  Sferę  przemysłową  w  mieście  tworzą  zarówno  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa  

o profilu produkcyjno – usługowo – handlowym, jak i większe emitory zanieczyszczeń. Głównym elementem

przyrodniczym  miasta  jest  Park  Solankowy,  który  ma  bardzo  dużą  wartość  przyrodniczą,  rekreacyjną  

i estetyczną. Istotnym czynnikiem rozwoju Inowrocławia są występujące na terenie miasta wody lecznicze -

„Inowrocławianka” - mineralna woda lecznicza 0,29% chlorkowo-sodowo-wapniowa i „Jadwiga” - mineralna

woda lecznicza 1,29% chlorkowo-sodowa, siarczkowa, termalna.

Obszar miasta Inowrocław zajmuje 30 km2  powierzchni. Jest piątym co do wielkości miastem Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,  które  zajmuje  0,16  powierzchni  tego  też  obszaru.  Według  danych  statystycznych

obszar ten zamieszkuje 73 577 osób, Mieszkańcy gminy miasta Inowrocław stanowią 45,53% ludności powiatu

inowrocławskiego. Gmina miejska Inowrocław dzieli się na następujące osiedla:  Piastowskie, Mątwy, Solno,

Stare Miasto, Szymborze, Uzdrowiskowe.
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V.2.Opis powiatu Inowrocławskiego
Powiat  Inowrocław  usytuowany  jest  na  powierzchni  ok.  1225 km w południowo-zachodniej  części  Kujaw.

Mieści  się  on  w  południowej  części  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego

i  należy  do  najbardziej  zaludnionych  (161 591  tys.  Mieszkańców)  na  tym  obszarze.  Charakteryzuje  się

pokaźnym potencjałem społeczno-gospodarczym, poprzez dominujące branże stanowiące przemysł chemiczny,

metalowy, poligraficzny, meblarski, rolny, spożywczy i usługowy. 

W skład Powiatu Inowrocławskiego wchodzi  9 gmin: gmina miejska - Miasto Inowrocław,  gminy wiejsko-

miejskie - Gmina Gniewkowo, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica i Gmina Pakość, gminy wiejskie - Gmina

Dąbrowa Biskupia, Gmina Inowrocław, Gmina Rojewo i Gmina Złotniki Kujawskie.

V.3. Sytuacja społeczna Gminy Miasta Inowrocław oraz powiatu Inowrocławskiego

V.3.1. Bezrobocie

Ludność zamieszkująca obszar Gminy Miasta Inowrocław wynosi 73 577 osób, w tym 38 699 kobiet. 

W związku z malejącą stopą bezrobocia na rok 2017 liczba bezrobotnych wynosiła 3 897tys. mieszkańców.

Niemniej  jednak  na  koniec  roku  2018  liczba  ta  wynosiła  3  318  osób.  

Widoczna  jest  tendencja  spadkowa,  w  związku  z  czym  maleje  liczba  osób  poszukujących  pracy.  Wciąż

widoczna jest  przeważająca  liczba niepracujących  kobiet  w gminie,  gdzie odsetek  ten na koniec  2017 roku

wynosił 56,5%, a na koniec 2018 roku 58,04%.

W Powiecie Inowrocławskim liczba mieszkańców wynosi 161 591tys. osób, w tym 83 270 kobiet. 

Skala bezrobocia na koniec roku 2017 wynosiła 8 827tys. osób, natomiast na koniec 2018 roku 7 581tys. Na tym

obszarze  również  zauważalny  jest  spadek  bezrobocia,  nadmieniając  nadwyżkę  kobiet  (w  2017 roku  58,1%

niepracujących oraz w 2018 - 60,59%). 

W 2019 roku 6540 osób zarejestrowanych  było jako  osoby niepracujące  Uprzędzie  Pracy  w Inowrocławiu

(Powiat). 
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Stopa  bezrobocia  na  dzień  31.12.2020r.  Wynosiła  natomiast  12,5%.  Wzrasta  ona  w  związku

z  wystąpieniem  sytuacji  epidemicznej.  W  całym  roku  zauważalny  jest  olbrzymi  wzrost  bezrobocia  

w Inowrocławiu. W styczniu 2020 roku stopa bezrobocia wynosiła bowiem 11,5%. Podsumowując bezrobocie 

w mieście wzrosło aż o 1 punkt procentowy. 

V.3.2. Pomoc społeczna 

W Gminie Miasta Inowrocław pomoc społeczną świadczą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski

Ośrodek Pomocy społecznej. Oprócz w/w instytucji na terenie miasta funkcjonują jednostki pomocy społecznej

takie  jak:  domy  pomocy  społecznej,  dzienne  domy  pobytu,  domy  seniora  oraz  organizacje  pozarządowe

oferujące pomoc dla potrzebujących mieszkańców. 

W Gminie  Miasta  Inowrocław  mieszkańcy  korzystają  ze  środowiskowej  pomocy społecznej.  W roku 2016

korzystało  z  niej  8,1%  ludności,  natomiast  w  roku  2017  odsetek  wyniósł  9%.  

W  związku  z  możliwością   pobierania  nowych  świadczeń  (500+)  oraz  wychowawczych,

z pomocy skorzystało 4 294 rodziny, w tym 6 251 dzieci.  Łącznie w roku 2017 wypłacono 37 532,4 tysiące

złotych na same świadczenia. 

Powiat  Inowrocławski  w  ramach  pomocy  społecznej  świadczą:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w Inowrocławiu.  Dodatkowo na  terenie  Gmin Powiatu działają:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  oraz

Miejski  Ośrodek  Pomocy  społecznej  w  Inowrocławiu,  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

w Gniewkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej  w  Kruszwicy,  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Pakości,  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

w  Dąbrowie  Biskupiej,  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rojewie  oraz  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej w Złotnikach Kujawskich. 

W Powiecie na przestrzeni lat (od roku 2013) zauważalny jest spadek osób korzystających ze środowiskowej

pomocy społecznej. Mowa o spadku z pozycji 10,6% mieszkańców powiatu do 8,4% w roku 2017.

W  roku  2017  zbadano  przeciętną  miesięczną  ilości  rodzin  pobierających  świadczenia  (wychowawcze  oraz

500+), wynosząc 10 503, w tym 15 733 dzieci. Wypłacono łącznie 94 652,9zł. 

V.3.3. Sytuacja gospodarcza gminy miejskiej Inowrocławia i powiatu Inowrocławskiego

Sytuacja  gospodarcza  Gminna  i  Powiatowa  są  ze  sobą  ściśle  powiązane,  bowiem  50,6%  podmiotów

zarejestrowanych w powiecie znajdują się w mieście Inowrocław. W odniesieniu do Województwa Kujawsko-

Pomorskiego stanowią one 3,4% wszystkich podmiotów gospodarczych. 

Na terenie Gminy Inowrocław na koniec 2015 roku działało 1 065 podmiotów gospodarczych, z czego 1,13%

funkcjonowało w sektorze publicznym, zaś 98,87 %  w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów gospodarczych

ogółem od 2010 roku zwiększyła się o 83 podmioty (czyli o 8,46%). 

Niemniej  jednak na  koniec  roku 2017 na  terenie  miasta  w rejestrze  REGON zarejestrowanych  było 6 687

podmiotów  gospodarczych.  Coraz  więcej  osób  zakłada  działalność  gospodarczą.

W tej liczbie do sektora prywatnego należą 96,4% podmiotów. Wśród tej liczby przeważają osoby fizyczne

prowadzące działalność gospodarczą (76,6%). Do sektora publicznego należy 212 podmiotów (3,2% z ogółu), w

27



tym 40,1% to państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego. W prywatnych, ale również publicznych

działalnościach podmioty zatrudniają średnio do 9 pracowników, z czego w sektorze prywatnym było to 96,2%,

a z w publicznym 67,0%. 

Jednakże  zauważono  tendencję  porównawczą  do  roku  2016,  gdzie  można  zauważyć  zmniejszenie  ilości

zakładanych podmiotów gospodarczych o 0,7 punktów procentowych w mieście, a 0,4% w powiecie. Wynika to

ze  zmniejszenia  się  liczby  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Nadmienić  należy,  iż

następuje wzrost  liczebny stowarzyszeń i organizacji  pozarządowych  o 11,3% (18 podmiotów) oraz spółek

handlowych o 4,6% (21 podmiotów). 

Najwięcej  z  działalności  należy  do  handlu,  w  tym  naprawa  samochodów  (1619  działalności  –  24,2%).

Porównując  te  dane  z  sytuacją  gospodarczą  w  powiecie  biznes  ten  utrzymuje  się

na  poziomie  24%.  W  liczbie  668  uplasowały  się  podmioty  z  sekcji  opieki  zdrowotnej  

i pomocy społecznej (10,0%), natomiast na obszarze Powiatu Inowrocławskiego liczba tych podmiotów wynosi

7,2%. 

W ogóle zarejestrowanych podmiotów  na wysokim miejscu usytuowała się  branża  budownicza,  w Gminie

Miejskiej  Inowrocławia  stanowi  ona  8,9%,  natomiast  w  powiecie  9,9%.  Działalność  profesjonalna,  w  tym

naukowa i  techniczna  w mieście  wyniosła 8,6%, a w Powiecie 6,8%. Transport  i  gospodarka  magazynowa

wynoszą odpowiednio w mieście 8,5%, powiat 10,3%. 

W Inowrocławiu  nastąpił  zauważalny  przyrost  liczby podmiotów w sekcjach:  administrowanie i  działalność

wspierająca  (o  7,5% w stosunku do  lat  ubiegłych),  informacja   i  komunikacja  (5,8%),  kultura,  rozrywka  

i  rekreacja  (4,6%).  Na  przestrzeni  lat  ukazuje  się  również  spadek,w  następujących  dziedzinach:  finanse  

i ubezpieczenia o 4,9%, przetwórstwo przemysłowe 3,5%. 

Natomiast  w  Powiecie  Inowrocławskim  zwiększyła  się  liczba  związana  z  dzielnością  kultury,  rozrywki  

i rekreacji (o 2,8%), odnotowując spadek w sekcji finansowej i ubezpieczeniowej  (o 5,4%). 

W  roku  2017  odnotowano  w  Gminie  Miejskiej  Inowrocław,  iż  utworzono  581  nowych  podmiotów

gospodarczych ( w stosunku do 2016 roku, kiedy to otwarto łącznie 558 podmiotów), w skali powiatu stanowiąc

50,8% wszystkich rejestrowanych działalności. Zlikwidowano 593 podmioty (w 2016 roku 624), czyli w skali

powiatowej Miasto Inowrocław wyrejestrowało 51,3% z ogółu. Najwięcej z zamykanych działalności stanowiły

działalności  gospodarcze  osób fizycznych  (94,4% w mieście  i  91,9% w powiecie).  Podmioty były również

zawieszane i odnotowano liczbę 462 przedsiębiorców, którzy postanowili podjąć ten krok. 

Należy  dodać, iż  Gmina Miejska Inowrocławia  posiadała najwyższą wśród gmin powiatu inowrocławskiego

liczbę  mieszkańców w wieku produkcyjnym na  przedsiębiorstwo (  1000 mieszkańców na 147 podmiotów).

Miasto dzięki tej liczbie ulokowało się na 26 pozycji wśród 144 gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Opracowano na podstawie danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz Uchwały nr XLI/480/2018 Rady Miejskiej

Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia”.  

28



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

ul. Królowej Jadwigi 15

88-100 Inowrocław

Tel. 52 353 24 40
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